Regulamin Szkolenia Prawo i HR w branży IT, czyli co może zyskać
Twoja firma i biznes
1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa
w szkoleniu Prawo i HR w branży IT, czyli co może zyskać Twoja
firma i biznes (dalej „Szkolenie”).
2. Organizatorem Szkolenia jest BGST Radcowie Prawni Borek Gajda
Tołwiński Spółka Partnerska z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy
Miszewskiego 3/4, 80-239 Gdańsk (dalej „Organizator”).
3. Szkolenie jest adresowane wyłącznie do przedsiębiorców.
4. Zgłoszenie udziału w Szkoleniu jest ró wnoznaczne z akceptacją
Regulaminu.
5. Zgłoszenia udziału w Szkoleniu dokonuje się za pośrednictwem
strony www. szkolenia-prawne-ict.gr8.com
6. Udział w Szkoleniu jest odpłatny i wynosi 249 złotych + VAT w
przypadku zgłoszenia do dnia 20 września 2017 roku, zaś w
przypadku zgłoszenia po dniu 20 września 2017 roku wynosi 349
złotych + VAT. W przypadku zgłoszenia drugiej osoby z tej samej
firmy, co już zgłoszona osoba, opłata za udział tej drugiej osoby w
Szkoleniu wynosi 149 złotych + VAT, niezależnie od terminu
zgłoszenia, tj. niezależnie od tego, czy zgłoszenie tej osoby nastąpiło
do dnia 20 września 2017 roku, czy po tym dniu.
7. Dokonywanie opłat za udział w Szkoleniu odbywa się za
pośrednictwem strony evenea.pl, prowadzonej przez EventLabs Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000323662, dla której Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe, posiadającą NIP
5213529520, REGON 141794203, kapitał zakładowy w wysokości
27 300 zł.
8. Administratorem danych osobowych osób zgłoszonych do udziału w
Szkoleniu jest Organizator. Dane osobowe ww. osób przetwarzane
będą w celu organizacji Szkolenia i dokonania płatności, a także w
celu umożliwienia Organizatorowi informowanie o kolejnych
organizowanych przez niego szkoleniach. Dane osobowe ww. osób
nie będą udostępnianie osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy
będzie to niezbędne w celu zorganizowania Szkolenia, w
szczególności dokonania płatności.
9. Każda z osób zgłoszonych do udziału w Szkoleniu ma prawo dostępu
do swoich danych osobowych i żądania ich poprawy, uzupełnienia,
uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich

przetwarzania lub ich usunięcia, nie wyłączając innych uprawnień
wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
10.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, z
zastrzeżeniem, iż zmiany wejdą w życie z chwilą opublikowania ich
na stronie www. szkolenia-prawne-ict.gr8.com Zmiany Regulaminu
nie naruszają praw już nabytych.
11.
Wszelkie spory mogące wyniknąć z organizacji niniejszego
Szkolenia rozstrzygane będą przez Sąd właściwy według siedziby
Organizatora, według prawa polskiego.

